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Mahrukat ofisi 

Umum Müdürlüiü 

Fiyatı S Kuru•tur .J Siyasi, iktisadi, içtim ar Gündelik Gazete 

Ankara 4 (Haaasi mnbabirimizdeo) -
l1tanbul mıntıkHı Mıobrukat ofiıi Um•• 
Müdürlilğ'One 500 lira ücretle E•ekli Ge
neral Seyfeddin Akkoç tayin edildi. 
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Boğazlar yolu ile Rusyaya iase 
yiiklii vapurlar gönderilebilir mi? 

AvaEd;~sında l Stalingra1.~a 

Voroııej ce 
besinde bir. 
Rus uzun 

menzilli 
topu 

... 

sua::~~e :e~a;1a:~;di Almanlar botun 

1 /ngilız Hariciye ndzır& l 
Ankara 4 (R.G) - Avam ka · 

mara\lnda dün mebuslar, boiazlar 
yolayle R1Uyaya iaıe yüklü vapur· 
ların gönderilmesi imkinı hasıl olur· 
sa müttefiklerin bunu nasıl kar~ıh 
yacaklarını sormuşrlardır. 

Hariciye nazırı Eden, şu ceva 
bı vermiştir: 

c- Ba it pek abi olarak Mont· 
rö mahedesinin hükümlerine bıih 
bulunuyor.• 

C. H. P. 
Vilayet kongresi 

C. H P. Vıliyet konrresi bu 
ubah saat 10 da parti bloan:ıda 
toplanacaktır. Kongrede parti ida 
re heyati seçimi yapılacaktır. 

Villyet parti kongresine işti· 

rik etmek ve kazalarıoa ait dilek
lerde bulanmak üzere Ceyhan, 
Oımanlye, Bahçe, Kozan, Feke, 
Saimbeyli, Kadirli ve Karaisalı ka
zaları parti mümessilleri şehrimize 
relmiılereir. Mü me11iller şerefine 
dQn rece bir ziyafet verilmiştir. 

Mebus seçimi 
Meçll• p•zartesl gUnU 

ıırıharı muzakere 
ed • c • k 

Aakara 4 (Huıuııi muhabiri· 
mlıdea)- Teşkilitı esuiye eocÜ· 
meni bagüokü toplantısıoda me· 
bas seçimi hakkındaki layihanın 
tetkikatmı bitirmiştir • Encümen 
defterlerin asılma ve itiraz müd· 
detlerini daha fazla kısaltmıştır. 
Proje Meclisin pazartesi günlı.ü top
lantı11nda müzakere edilecektir. 

Çorumda 
yaptıl• 

zelzelenln 
tahribat 

Ankara 4 (Hıuusi muhabiri· 
mlıden) - Ayın 22 ıtirıde.Çor'lm· 
da vakabalan zeh:elede bir ev, bir 

çamq1rlık, bir ahır tamamile, iki 

evle bazı binalar k11.uen zarar 
görmilştOr. Tacın nahiyesinde 30 

ev oturulamıyacak derecede, di· 

terleri hafif ba1ar görmüş küçük 
Taclde nilam yalnız iki ev kal. 

mıştır . Bir kadın aiır yarabdır. 

Yarın köyOnde 80 ev otutalamı · 

7acak ıekilde, Oıa1ancik kazasıa• 
da 20 ev tamamen, 300 ew otaru· 
lamıyacak ııkilde harap ohnuştar. 

a kiti yaralanmıı, 25 kişi telef ol· 
nıaıtar. Ünbab . köyilnde 5 ölu, j 

hafif, lafır yarah vard1r. sd ev ta• 

1Da1Den, dltırlerl lutmen h11ar 

ıarmDttllr. 

noktalarda karsı 
taarruza geçtiler 

Rijfu batısında 7 5000 kiıililc bir 1 
Alman istihkam grupu tecrit edildi 

Moıkova 4 (a.a) - Sovyet 
tebliii: Stallograt bölreıiodeki Al 
mın tah ışşütleri topçumuz tara· 

fından daiıtılmıştır. Stıliogradın şi 
mal batısında Kızılordanun taarru · 
2u devam ediyor. Bir çok keıim· 
lerde Alman karşı hücumları püs
kürtülmüştür· 

Şebrln cenap bat11ındakl Jcıtaları• 
mız tearruzlarına devam ederek 
bir çok blokhazlar1 ve makineli 
tüfek yuvalarına düşmandan temiz 
lemlştir. 

Merkez cephıiode Kızılordu 

Alman karşı hOcamlarını piiıkOrt· 
müıtür. 

Rijevin bıt111nda Almanlar 3 
gilnde binlerce ask.er kaybetmiş· 
lerdir. Ahnan ganimetler ar11ında 
bir milyon fişek vardır. 

Viyazma - Rljev demiryolu· 
nan arkasında Alman hücumu tard
edilmiı ve iki Alman piyade bölüğü 
imha olunmuştur şimalde Raa sahil 
bataryaları 15000 ton tutarında 2 
Alman nakliye remiıi batırılmıştır. 

Moskova 4 (a.a) - Moıkova 
radyosunun ba sabah bildirdiğine 

röre, Ras lı:ataları röiüs göiüse 
şiddetli savaşlardan ıoora Rijevin 
batısında Alman ıiperlerinde bir 
battı iıral etmiıfü. 

Alman Komutanlaiı Raa ileri 
hareketini dardarmak için geriler
den taze kuvvetler geıtlrerek ban• 
ları mabarebeye sokuyor. 

Ankara 4 ( R.G. ) - ı..ond
ra raadyoaa, Staliograd çevreıinde 

Almanların Stalingrad şehrinden 
bqka bütün noktalarda makabil 
taarruza geçtiklerini bildirmlıtir, 

Şimdiye kadar bilinen şey, Alman• 
larıo yaloız Staliorrad taraf ıodaa 
gelen Ras lııavvetlerine karıı mu• 
kabil taarruza reçmiş buluodağ'ıı 
idi. Londra haberinden, Stallnrrad 
ıimalioden relen ve mevcuda bir 
milyon tahmin edilen Sovyet ordu· 
ıana karşı da makabil taarruza 
reçildiği aolaşılıyor. 

Vukua relen karşı taarraılarıa 
Sovyet ordaları üzerinde ne dere
ce tesir yaptığı bilinmemekle be. 
raber, bu taarruzlara büyük ölçü• 
deki zırhla ve motorlü kuvvetler. 
den mürekkep Alman tOmenlerlnlo 
iştirak etmesi muhtemeldir. 

Londraya röre, Don ve Vol· 
ra araaındaki Almanların fÖJter• 
diii makavemet mühim derecede 
artmııtır. 

Burünkü Alman tebliil, Lon. 
dra radyoınnao yukarıda kaydet. 
tiii Alman karıı taarraıuau teyid 
eder mahiyettedir. Teblltde ıöyle 
denilmektedir: «Don nehrinin bü· 
yük diraeilnde hücumlarımız elve· 
rlıli bir ıekilde inklfaf etmifılr.• 

Sovyetler de Alman taarruzla. 
rına rajmen bücamlarını tazele• 
mekten rerl kalmamaktadarlar. 

Merkez cephesine welinee; cep· 
henin her nokta1ıada 80•1~t or· 
daları taarraz baUrıdedir. Uma•i 
•aaiyıt, Rj.. bölr11lndeki Alman. 

Tul onda 
intihar eden 

filo 
Almanlar, gemileri de· 
nizden çıkarmak İm· 
kanlarını araştırdılar 

Fransa da 
tevkifler 

Eski batvekil Re· 
mo ve Heriyo tev

kif edildi 
Londra 4 (a.a) - Etki Fran· 

sız mebusan mecliıi reisi Heriyo 
Almanlar tarafından teylrif edil 
miştir. 

Ankara 4 {R. G) - Züribten 
gelen bir haberde, intihar eden 
Franmı. hsrp gemilerinin kartarıl· 
ma11 imkanlarını tetkik makıadiyle 
bir Alman heyetinin Toluna gittiii 
bildirilmektedir . Heyetin yaptığı 
tetkikler müsbet netice vermemiş. 
tir. 

Heyetin, bir tek geminin bile 
kartarılm•sının teknik bakımından 
imkiosıı oldujunu müşahade etti· 
ği ve Tulondan ayrıldığı, ayaı ha· 
berde ili ve edilmt: ktedir. 

Ankara 4 ( R. G. ) - Laval, 
yeni Viıi hükQmetioin kurulma11na 
dair müzakerelerde bulunmak üze· 
re Berline ritmiştir. 

Fransada bir takım mübim 
ıahıiyetlerin tevkif edildiji rivayet 
olunmaktadır. Etki Başvekil Reno 
~imanlar tarafından tevkifini mil· 
teakip Mareşal Petene ve Lavala 
üç telrraf röndermiş, bayata hak
kında teminat verUip verllmeyece. 
iini sormuıtur. 

Reno üçilncü telrrafında Ma· 
r91ale muhakeme edilmeksizin Por
tale kalesinde bapsedildlilol bil. 
dirmlş, evvelce hük.Qmete girmesi
ni teklif edenin kendisi oldaiunu 
batırlatmııtır. 

Diier taraftan Fran1anın eskl 
Ankara büyGk Elçisi Maıırli de 
Liyonda tevkif edilerek Almanya• 
ya rönderilmlılir. 

ların iyi durumda olmadıklarına 
röıtermektedir. Bazı mühim demir· 
yolların keıilmesi neticesi borada
ki Alman kıtalarının ana ikmal 
yollarmdao mahrum olduklara sa
nalıyor. 

Rjev batıımda 75000 kişilik 
bir kuvvete malik olan Alman iı· 
tibklm rrapa tecrit edilmiftir. Hu 
haber Loadradan verilmfı, Alman· 
lar tarafından ne teyld olaadlaf, 
ne de yalanlanmııtar. 

T unusta iki gün süren şid 
detli bir tank muharebes 

Almanlar alev 
saçan makia 

kullanıyor 
General Montgomerl, 
geride kalan kuvvet· 
lerini El· Ageylada 

topladı 

Sun' i gağ ist ilıs;,-ı 
eden müesseseler 

Londra 4 (a. a,) - Caa 
radyoaa, Tunuttakl Alman ita 
danı General Nehrlnrln Taoaı 
Bizerte ctpbesindekl ılddetl k 
hücamlarında alev ıaçaa ma 
ler kallandıtını bildirmfttir. 

Loadra 4 (a. a.) - Şiaaal A 
rlkadaki müttefik kuvvetler 
ciilünün bildlrdiilne röre iki ~ 
.Oren çoı. ıiddetll bir tank ma 
rebeal olmuş, iki taraf bemea 
men mllsavi kayıplar •erm 
Sözcü, kuvvetlerini en çebak to,. 
layaoıo zıfert kazanaca;ını aöylp 

- Muamele vergisini aynen ve- -
- recek kazalar tesbit edildi ·---

Ankara 4 ( Haıuıi muhabiri
mizden ) - Nebat mabsnllerl ve 
Prinayı tasir veya tasfiye etınek 
suretiyle san'i yağ' lstih1al eden 
müe11tselerden muamele vergiıinin 
aynen alınması hakkındaki kararın 
nuıl tatbik edileceğine dair Mali· 
ye Vekaleti bir lzaboame hazırla

mıştır. 

Bu izahnameye röre , nebat 
mahsulleri ve Prioadan alınacak 
verginin tamamile aynen ahaması· 

na ridilmiyecektir. 
Vergi maliyenin lOzam gördü · 

iü yerlerde yat cinsleri üzerinde 
aynen alınacaktır. 

Aynen alınacaiı bildirilen yer. 
ler yağ' cinsleri dışında kalan yer
ler ve iıtibıallere alt mtııamele 
vergiıi eskisi ribi ahnacaktır. 

Talimatnamede muamele ver· 
riıini aynen verecek kazalar bildl
rilmiıtir. 

Verılde kilonun tatarı, mat. 
rab olarak kabul edilmiştir. Her 
milHHH istib11I ettiii yaiın mik· 
tarmı, erteai ayın 15 ine kadar 
bildirmıte mecbur olacakbr. 

Mükelleflere verti mlktar1 bU~ 

dlrilmedeo ance aynen verriy .. 
Ubi tataılacaklar ve daha 8nceki 
lmallttaıı vertl ayaea ahucıkbr, 

Tahakkuk ettirilecek yailar bir 
hafta içinde gösterilen yerlere tes 
lim edilecektir. 

icabında her müessese yağ1arı 
deposunda sakl&maia mecbur tu. 
tulabilecektir. Teelim depoları mil
essesenin baluodağ'a yerden en 
çok 25 kilometre uzakta olacaktır. 

Vaktinde verilmeyen yıilar 

•/0 25 fazluiyle alınacıktır. Aynen 
vermeie yeter hali olmıyanlardan 
vergi piyHa fiyatı üzerinden tahsili 
emval kanuouna röre cakten alını· 
caktır. 

ö jretmen tarlnlerl 
Vıllyetimiz emrine verilen Ada· 

na öiretmen okula mezunlarından 

Feyzi Ôzay Karaiaahnıo Kmkh 
köyüne, Ali Rııa Y alaa Karaiıah
nın Ramkaı köyüne, Erzurum Öİ· 

retmen okalu meaanlanndan lbra· 
bim Y eltekfn F ekenin Manıarla 

köyü öjntmeolijino tayin, K1rmıt· 

tan Hüseyin Demirel Koıanıu Ko
yaoevi köyü öjHtmenlijiae, yerine 

Ceyhan Akdam öiretmeal Saniye 

Okay, Akdam köJii a;retmeallfl· 
ne de Koyaıoe•i kay& &fret....,ı 
HilılJİD Okay naklu tarta edll· 
mitlerdir• 

mittir. Tahaaialere göre Alma._ 
rın 14000 askeri vardır. 

Sözcüye röre Mihver Matör. 
Saborba kıtaııoı geri almak içill 
büyük rayretler aarfediyor. Auta. 
ıılan düı•ao ıon dakikaya kaclat 
Tanasta kalmak ta1avvarandad1r. 

ldatör de Hvqlar devam e6 
yor. Muharebe bölresi üzerinde 
bava muharebeleri de olmaıtar. 
rioci ordunun bildirdl;ioe rare, 
müttefik av uçakları Alman pike 
bomba uçaklarının hücamlarıaı 
mıı ve boalar bombalarını kead& 
kıtaları üzerine b1rakmak ıoraıacla 
kalm1ttır. Almanların bir ileri 
zie hocam teıebbüıii lorlllı hıv• 
kuvvetleri tarahndan pGıkQrtUo 
mllıtür. logiliz ve Amerikab kdY• 
wetleri hllcama feçtiklerl ıa .... 
Amerikan bomba aıaklatı da Ale 
man topçu aevzilerlaı altaktal 
hllcamlarda balaamqtar. 

Ankara 4 (R. G.) - Llbfi 
cıpbt1lnde kara kn•etl.t ......... 
da kaydı defer bir hareket oı.a. 
mlfbr. Topça faall1eti artllllf ıa. 
rllnGyor. Bdoa, yeni bfr lia.ı.,. 
ifaret n1mak mlldikGndllr. Gett .. 
ral Moatfomerialn a-erlcle kat.d 
kövwetleriol El • Areyla balr-.. 
de toplamakta oldafu blldirU 
tecllr. 

Tauıta mabarel:ieler kiııt 
td. Mattefikleriri batı _ flrlwl 
rakmak 10rtndı kılclıkJan 
'4llU1or, 
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ASK~RILÜK ~AHÜSIL~~Ö --=--===- "'11' 

~~ il 

• DENIZAL TILARIN 
Merihte de bir 

askeri hareket mi? 

Şehirde çiçek 
aşısına başlandı E BUYUK DüSMANI UCAKLARDIR 

Cenubi Fransada bir ihtiyar 
kadın, ölürken Merih hari· 

cinde Jopiter, Venüs gibi diğer 

seyyarelerle konuşana 100,000 
frank vasiyet etmiştir. Kadmıo 

Merihle konuşulmasmı kabul et
meıneııinin sebebi, bu yıldızuı da
ba az malOın olmasıdır. Merih ha 
ricinde diğer hangi dir seyyare 
halkı ile bir kaç kelime olsun 
konuşan Astronoma 100,000 fran 
gı Fransa fen akademisi vere· 
cektir. 

~~==~-~====~~~~~~~~~~ - -~§Liberator tipi 15 tonluk 4 motörlü havadevi === 111/IDF-

Esef olunur ki, sıhhat müdürlüğü bu 
işe ancak iki memurunu ayırabilmiş
tir oe bütün şehrin aşılanması ancak 

-...;.ıı .. u Afrikada Müttefik ta· 
başbyalı beri, Mihver-

• mevcut denizaltılarım 
..... ,..., .. jzde tophyarak Anılo 
lbonların şimali Afrikaya 

....... ve malzeme yağmalarına 

olmağa çalışıyorlar. 

1 içrede çıkan Jurnal de Ge· 
.. zetesi, Ar.glo - Sakson· 
Atlantikte ve diğer denizler· 

M hver denizaltılarına karşı 

laıamakta bulaodukları savaş 

taları hakkında, uzun bir ma· 

ele yazmıştır. 
Bı Makalenin en mübim pU• 

FW-'ID& aşağıya naklediyoruz: 
ın amami harp esnaıında, 

M~bhıra ka'lı yalnız muhrip· 
• denizaltı avcıları kullanılı

E.1a1eo o barbde lnıiliz ana 
an filo anan ablokası, Alman 
k deniz fıloıaoa limıtolarda mu

ttal darmağa mecbur ediyorlar. 
Bazı Alman korsan gemilerin~n aL 
loka hattını yararak açık denize 
açılmılar1 mueuir olmaktan ziya· 
de temaşai bir mahiyeti haizdir. 

Halbuki bugtnkü harbde de· 
nizaltılarla milcadele meselesi da. 
ha karışık ve daha mudildir. 
Vapur kafilelerinin en korkunç 
düşmanı, denizaltı olmasına devam 
eylemekle beraber, bu kafıleler de. 
nizaltı gemilerinin ve bilhassa U• 

çakların da her an bücomuna uğ

Hyabllirler. 
Ba sebepten doloyı, va pıır ka 

fıleleri, denizüstü gemilerinin muh· 
temel hücumlarına karşı ağır kru· 
vazörlerin bimayeıine muhtaçtır· 

lar. 
Fakat denizaltılardan sonra 

vapur kafılelerioin en büyük düş• 

manı uçaklardır. 
~çaklar ite, günden güne fa. 

aliyet sahalarını daha ziyade ge· 
nişletiyorlar. 

Denizaltılar için 

en mühim güçlük 

Vapurların , denizüstii gemi
lerinin muhtemel hücnm· 

farından korunması için ağır kru 
vazörlerin ve zırhlıların himayesi 
lizımdır. 

cak hücumlara gel'.oce; en müe•sir 
müdafaa vasıtası uçaksavar topla· 
rdır. 

Fakat bassas tarafları, zırhlan 
dmlmış olan modern uçaklara kar 
şı 8 milimetrelik mitralyözler te· 
slrsiz kalmaktadır. 

Hatta isabet derecesi az olan 
13 milimetrelik mitralyözlerin kul
lanılma.ı ve vapurların 20 ili 40 
milimetrelik patlayıcı mermiler sa· 
vuran otomatik Pom - Pom top· 
larmm bulundurulması ağırlıkları 

ve bilhas!a bunları kullanacak o
lanların gayet iyi talim görmüş 

e.-ler ol Daları lüzumu yüzünden 
bir çok zorluklar arzetmektedir. 

Himaye gemileri 

Denizaltılarını keşif, takip 
ve imha etmekle beraber 

hava hücumlarına karşı da himaye 
yl temin eden himaye gemileri, çok 
revaç bulmuştur. 

Aoglo - Saksonlar bu tip ge 
milere malik bulunuyorlar. Anglo 
- Saksonların 1942 sonesinde kul 
landıkları himaye gemileri, 1939 
senesinden evvel inşa ettirmiş ol
dakları bu tip gemilerden hem sü 
ratli, dalgalara dayanıklı hem de 
torpil kovanlarile mücehhez olmak 
balummdan üstündürler. 

Sürüleri kartlardan koruyan 
çohan köpeklerine benzeyen ba 
nevi gemilerden Stork tipinde la. 
rilizler 1 arafından inşa edilmişler· 

dir. 
Se>n tebliğlerde ismi sık sık 

geçen meşhur himaye korvetleri 
de ayni zihniyetin mahsulüdür 

700 - 1100 ton hacminde ve 
55, 7 metre uzunPuğunda bu hima· 
ye gemileri 3,000 beygir kuvvetin· 
deki makineleri sayesinde satte 20 
mil süratle seyretmektedir. Faaliyet 
Aahaları 4,000 mildir. 

lan bu tip gemiler, bilhassa vapur 
kafilelerinin himayesine mahsus· 
tur. 

Dido tipindeki İngiliz kruva· 
zörleri bu tip gemilerdir, 5450 ton 
hacminde, saatte 32 mil süratinde 
olan bu himaye ltruvazörlerinin 
hem tayyarelere hem de gemilere 
karşı kullıınılan 132 milimetrelik 
onar top, 40 milimetrelik bir çok 
ağır mitralyözleri vardır. 

Bugün bu tipte 14 gemi hiz. 
mette bulunuyor. Diğerleri de in· 
şa edilmektedir. Bunlardan üç ta. 
nesi batırılmıştır. 

Bu gemiler, Buz denizi yolile 
Rusyaya malzeme götüren vapur 
kafilelerini himaye için kullanılmak 
tadır. 

Amerikalılar da bu iip gemi· 
Itri taklit eyleıllişler ve 1942 sene
sinde Atlanta tipindeki 8 kruvazö . 
rü hizmete koymuşlardır. Bu 8 A· 
merikan himaye kruvazörü 6000 
er ton hacmindedirler. Saatte sü. 
ratleri 32 mildir. 

127 milimetrelik on altışar, 28 
milimetrelik 3 veya 4 Pom -Pom 
ve bir çok mitralyözlerle silahlı· 
dırlar. 

En büyük düşman 
Fakat denizaltılar~ünden~ 

güne artan faaliyeti yüzünden bu 
himaye gemilerine daimi hava bi · 
maye e v r i y e 1 e r i n i de 
katmak zarureti hasıl olmuştur. 

Uçaklar, hem tayyarelerin hem 
de denizaltılarm en amansız düş· 
manıdır. Çünkü bunlar denizaltıları 

- Devamı üçüncüde -

Cenubi Fraosadan iki Astro 
nom, buldukları bir cihazla Merih 
yıldızını filme almışlardır. Çek· 
tikleri filimde Merihde bir kımıl 
danma görmüşlerdir. Astronom
ların «Güneş gölü» dedikleri kör 
fezin yanında görülen bu kımıl
damanın ya Merihin bir inşaat 

faaliyeti veya bir askeri hareket, 
yahut da hayvanlarıo otlayışı ol 
duğu tahmin ediliyor. 

Hülasa Merihte bir hareket 
görülmüştür. Bu sebeple er geç 
buradan bir ses duyulacağı ümit 
edilmektedir. 

• 
Bir kaç 

milyon /rank 
değerinde pul 
kolleksigonu 

Pariste kıy· 
metli bir pul 
kolleksiyonu sa 
tışa çıkarılmış · 

tır • Belediye 

müzayede sa-

lonunda yapılan müzayedede 1853 
senesine ait 1 fraoklılc 4 pul ı:a 
bin, 1849 senesine ait 15 santim 
lik 4 pul 115 franga satılmıştır. 

Bir çok pullar 10 bin frankla 40 
bin frank arasında satılmıştır. 
Kolleksiyonun bir kaç milyon 
frıınk getireceği tahmin ediliyor. 

- bir agda kabil olabilecektir. -Cenup ve şarlc vilayetlerimizde - bir salgıo halinde olmamakla be· 
raber - çiçek hastalığı vakalarıoa tesadüf edildiğinden. önlenmesi için bü· 
ldl.ıı.cetçe ciddi tedbirlere tevessül oluııduğanu yazmıştık. Ôj'reodiğimize, 
göre, şehrimiz sıbbat müdürlüğünce dünden itibaren Adana balkıoa da 
çiçek aşısı yaptmlmağa başlanmıştır. Bugüne kadar okqllardaki talebenin, 
resmi müesseselerin aşıları bitirilmiştir. 

Sıhhat memurları mahalle mahalle dolaşmakta ve evlerde balkı çi· 
çek aşısına karşı aşılamaktadır. Hiç şüpiıe yok ki, sıhhat memurlarını 
iyi karşılamak, onların işini kolayla~tırmak, aşıdan kaçınmamak vatandaş
larımızın kendi menfaatleri iktizasından olduğu kadar, bir memleket öde
vidir. 

Diğer taraftan, Diyarbakırdao şehrimize gelen çiçek munsabı iki kişi 
sıhhat müdürlüğünce derhal hastahaneye kaldırılmış tecrit edilmiştir. 

Bütün şebirlileria aşılanması işi ancak bir ayda bitirilebilecektir. işaret 
edelim ki memleket sağlığı bakımından bu pek lüzumlu teşebbüsün tek 
sakat noktası burasıdır. 

Sıhhat müdürlüiünün çok daha fazla memur ayırarak şehrin aşılan
ması işini en fazla bir haf tada tamamlaması lüzumuna kani bu1unuyo· 
ruz. Bu hususta valimizin de ali.kadar olacağ'ı şüphesizdir. 

Toprak ofisi şehrimize 
25 vagon buğday 

gönderiyor 
Ôğrendiiimize göre, Toprak 

ofis Umum Müdürlüğü tarafından 
şehrimizdeki 1abit gelirlilerin iaşe. 
si için 25 vaj!'on buğdayın viliye· 
timiz emrine gönderilmesi hakkın-
da alakalı yerlere emir verilmiştir. 
Kazalardaki sabit gelirli yurttaş. 
larında merkezde olduğu gibi iaşe
si için vilayetçe vekalete müra
caatta bulunulmuştur. 

Bir öğretmene Maarif 
Vekaletince izin verildi 

Ceyhan Dumlupınar okulu öğ
retmeolerldden Saime Gözene mer· 
kezde maaşsız sıra beklemek şar· 
tile Maarif Vekaletince izin veril. 
m i ştir. 

lsmel lnönU yolu 
asfaltlanıyor 

Yeni yapılan ve bu yıl derse 
başlıyan ismet İnönü okoltı yo)a. 
nun bozuk ve çamurlu olduğunu 
ve talebenin müşkilat çektiğini na· 
zarı iti bara alan Valimizin yakın en 
gösterdiği alaka neticesinde bu 
okula bir asfalt yol yapılmakta 
olduğunu öğrendik. 

Evlenme töreni 
Adananın büyük çiftçilerinden 

B. Rıza Ôzşablnln km Bayan Me
lahat Ôzşahin ile Bay Mahmut To
ramanın düğün törenleri evvelki 
gün Türkkuşu salonunda yapıl

mıştır. Yeni evlileri tebrik eder, 
saadetler dileriz. 

!~r~c:~k Papalık nez~inde~i ~iç~ 
hOkQmeti ı [ k ·ı · · ? Denize karşı da son derece 

dayanıklıdırlar. Başlıca silahları 

102 milimetrelik çifte kullanışlı 
bir veya iki toptur. 

Yani bu toplar hem tayyare· 
lere, hem de gemilere karşı kul· 
lanı)maktadır. 

PAPALnK ıer nası va ı geçırıgor. 

l
~ - l 
B Rooıeveltin hıısuıi mümessili Myron Tay· 

• lor'un gtçen ay Vatikaaa giderek Papa· 
yı ziyaret eylemesi, düny.anın bu en küçük bi· 

Papalık, 1914 - 1918 senelerinde geçen 
umumi harpde muhasamatın tadili için pek mü · 
lıim bir rol oynamıştı. Şimdi de ayni hedefe 
varmağa çalışıyor. 

ran sefirler, can sıkıc ı bir bayat sürüyorlardı. 
Briç oynamak ve radyonun diij'melerini çevir
mek suretile can sıkıotılarını gidermeğe çalı· 
şıyorlardı. Bundan başka dört namlulu 

I 
bir Pom - Pom lopları ve 12 
milimetrelik bir çe>k uçaksavar mit· 
ralyözleri vardır. Denizaltılarm ta· 
kibi için korvetler daha iyi mü 
cehbez bulunuyorlar. 

taraf bükıhı~ti üzerine dikkati çekti. Bir Fran
sız gazetesi bu müoa!ebetle yazdığı bir yazıda 
diyor ki: 

- B. Rooseveltin hususi mümessili, Papa 
ile yaptıiı üç mülakatta · d ört saatten fazla 
başbaşa konuştu. 

Papa, İngilizceyi mükemmelen konuştuğu 
için bu gö: üşmelerde tercüman da hazır bu. 

Harp bütün dünyayı sarmış olduğu için 
Papalığın nezdine memur olup, ailelerile bera· 
b4'r Vatikanda oturmağa gelen ecnebi sefirle· 
rin miktarı son derece artmıştır. 

Vatikanın sabıısı pek dar olduğu vo hu
susi binalar bulunmadığı için bunları Papalığa 
ait bina ve saraylarda yerleştirmek mecburiye
ti hasıl olmuştur. 

Fakat ondan sonra sarayın alt katında bir 
sinema salonu hazırlanmıştır. Bu salonda, haf. 
tada iki defa yalnız diplomatlara mahsus ol. 
mak üzere filimler göıteriliyor. 

Son zsmaıılarda Vatikanda ecnebi fefirle· 
rin adedini arttıran yeni elçiler daha gelmiş. 
lerdir. Finlandiya, Çin ve Japonyanın katolik 
olmıyan sefirleri de son zamanlarda Vatikana 

lngiliz flloıunun en seçkin uf 
fıharp gemileri olan Nelson ve 
warspit zırhlılarının adi knıvazör
ler gibi Atlısntikte ve Akdenizde 
1eyreden müttefik vap•ır kafileleri 
ni himaye ettikleri bir çok defe. 
lar görülmüştür. 

• logiliz safhbarp gemileri bu 

Bualarıo Asdie tipinde son de· 
rece haaaaı dinleme aletleri var· 
dır. Bu aletler sayesinde, dinizaltı· 
ların denizin altındayken en kü~ük 
baroket ve seslerini duymaktadır. 

Dip bombaları atmak için mütead· 
dit aletleri de vardır. 

lu :mamışbr. 
Bu mü1akatlarda neler konuşulduğu malum 

değildir. Şu ıırada Vatlkan, dünya diplomasisi
nin faaliyet merkezidir. Papanın adil ve müsa· 
vi bir sulhün temelini atamakta bulunduğu her. 

İngiliz sefiri Sir O.sborne, Belçika, Y ugos. 
lavya, Polanya ve Birleşik Amerika sefirleri 
modern bir hale konulmuş olan Santl' Marta 
sarayında oturuyorlar: 

g~lcıişler ve ecnebi sefirler kafilesine katıl· 
mışlardır. vazifeyi (Örmekle, uzaktan abloka 

ananesinden vazgeçmiı oluyor. 

lar. 
Ticaret vapurlarının siliblao. 

dırılmış oldukları 75 ve 120 mili. 
metrelik toplar da kendilerini de 
nizaltılarıoa karşı korumak husu
sunda esaslı bir rol oynamakta. 

dır. 
Vapıırlarıo toplarla ıili.hlı bu· 

lunmaları, denizaltıları h iç olmazsa 

gündüzleri, kendilerine saldırmak· 
tan menetmekte ve daJmı.ş vazi · 
yetto torpille saldırmağa mecbur 
etmektedir'. 

Halbuki dalmış vuiyette yapı 
lacak. bir taarruz denizaltıların ta· 
arruz kudretini esaslı bir şekilde 
azaltmaktadır. Çiinkü deni:ultılar 
mahdut miktarda torpil taşıyor

lar. 
Bir denizaltı komutanı, karşı · 

ıındaki ticaret vapurunun topçula· 
rı ne kadar ecemi olurlarla olsun, 
remlıini denizin nthında mermile. 
re hedef tutmak cesaretini göste• 
rem ez. 

Çünkll denizaltı . romlainin tek 
aıeıl, on ldl~ük mermiye bile da. 
yıoaınıyacak derecede zayıftır. 

Havadan ve alfaktac yapılı• 

Bunlardan sonra Hant tipinde· 
ki himaye muhripleri relmekte· 
dir. 

Hava himaye kruva· .. .. 
zoru 

• Bu muhripler, 890 - 950 
ton hacminde; 82 metre 

uzunluğundadır. Saatte ıüratleri 
27 - 30 mildir. 

Sılahları hem tayyarelere hem 
de gemilere karşı kullanılan 102 
milimetrelik dört, 40 millimetrelik 
sekizer namlulu müteaddit Pom 
- Pom topları ve 13 milimetrelik 
sekizer ağır mitralyözleri vardır. 
Bu gemilerde asdie tipinde dinle. 
me aletleri mevcuttur. 

logilterenin bu tipte bugün 
70 kadar gemiıi vardır. lngiliz tez 
gihları senede .ba tipte 30 gemi 
inşa edebilmektedir. 

Bunların ba~ıoda hava himaye 
krııvazörü relmektedir. Hacmi Jti· 
barile son derece ekonomik, fakat 

ıhih bakıuıırdao çok kuvvetli o-

keıçe malOmdur. 

İki muharip zümre, Papalığın biç bir arazi 
talebinde bulunmadığı için tam bir bitaraf ol
duiuou bilirler. Papalık, şüpheler uyandırmak· 
smn, salbün esulannı ileri sürebilir. Vatikanıo 
nezdinde muhtel f devletlerin otudan fazla 
büyük ve orta elçileri mevcuttur. 

Şimdi papalıim muhtelif daireleri, sabahla· 
ra kadar çalışmakta, dünyanın dört noktasın· 
dan gelen telgrafları halletmekle ıneşgul bu
lunmaktadır. Hiç dir gün geçmiyor iti Papa 
On ikinci Pol birkaç ef.'nebi elçiyi kabul et· 
mesln, 

Papanın Hariciye Nazırı Kardinal Maglio· 
ne de kendi bürosunda ecnebi sefirleri kabul 
ediyor. Bekleme salonunda muharip ve bitaraf 
devletlerinin elçileri kırmızı kadife örtülü kol · 
tuklarda karmakarışık bir halde oturarak mü
lakat saatini bekliyorlar. Muharip elçiler, birbi
rinl görmemezlikten geliyorlar. 

V atik~nın teşrifat daire,;, harbin movcudi-
yetınden haberi yokmuş eibi davramj or. 

Büyük elçiler Avrupada harbin patlak verdiği 
1939 sımeıi eylUlünde kendisine tahsis edilmiş 
olan mevkileri hali mubafaza ediyorlar. Bazı 
büyük elçiler, memleketlerini işgal etmlt olan 
devletlerin olçilerile dirsek dirsej'e oturuyor· 
tar. 

Vatikana gehn Yeni sefirler, Vatikana 
mahııus harici ez memleket imtiyazlarından İs· 
tifade etmekte olan Adliye sarayma yerleştiril· 
mişlerdir. 

Bunlar perdeleri inik arabalar içinde 
ve motosikletli İtalyan polislerinin refakatinde 
Vatikana gidiyorlar. 

İtalya malr.amları , blltllara geçiş ruhsatı 
vermekte pek müsaadekiir davranıyorlar. Hat . 
ti yaz mevsiminde, Vatikanın dar hudutları 
içinde sıcaktan bunalan ecnebi sefirlerin biraz 
serinliyebilmek için deniz keoarıoa kadar gidip 
gelmelerine müsaade ediyorlar. Ostie plajında 
bunlara hususi bir havuz tahsis edilmişti. 

Hatta balık avlamağa son derece merakla 
olan Sir Osborne sıcağm fevkalade şiddetli 
bulundağu bir gün Aquilone havuzuna atla
mıştı. Papa bu zata havuzda bulunan kırmı· 
:ı:a balıkları avlamaiı: müsaadesini vermişti. 

Fakat İngiliz sefiri, iki gün zarfında o ka. 
dar çok balık tutmuştu ki, kendisinden bu ip· 
lilaıından vazgeçmek ricasında bulunmak mec · 
buriyeti baaıl olmuştur. 

O zamandan beri, logiliz sefiri fotoğrafçı· 
lığa merak eardırmıştır. 

Kendisinden daha genç olan meslekdaşları· 
nın başka hevesleri vardır. Birleşik Amerika 
aefirl B. Pittman, karısı \re çocukları ilcı teniı 
oyuıyarak vakit geçiriyor. 

ilk zamanlarda Santa Marta aarayıııda olu-

B. Rooseveltin hususi mü messiJI B. Taylor 
Vatikandan ayrılır ayrılmaz Vatikanda humma. 

lı bir faaliyet başlamıştır. Vatikanda Camer
lingae, tayini sırf ruhani bir sıfat olmakla be· 
raber, b6yük bir siyasi ehemmiyet almak isti· 
dadmı gösteriyor. Vatikanda Camerlingııe me
muriyeti pek önemlidir. 

Çünkü Camarlingue, Papalıkta bir ihhilal 
vukuunda yeni Papa intibap edilinceye kadar 
katolik kilbesini idare eder. Halbuki Vatikan· 
da Camerlingııe makamı birkaç aydanberi mün
hal bulunuyor. 

Bu makama Papalığın Hariciye Nazmm 
sretirmek Vatikanın anaoeıinden olmamakla 
beraber, bu makamın en mühim namzedi Kar· 
dinal Maglionedir. Papanın, maglioneyi bu ma• 
kama getireceii muhakkaktır. 

Papalık makammı işıral ettiği zaman yeni 
kardinaller tayin etmemiş olan On İkinci Pie 
şimdi harp zamanında bunu yapmaktan imtin~ 
ediyor. 

Halbuki 70 izadan mürekkek olması lizım 
rel~n mukaddes kolleiin ( yani en yüksek ru• 
hanı mahal ) şimdi ancak elli azası vardır ki 
bu meclise dahil bütün Amerika kardinaller 
ölmüşlerdir. Acaba B. Taylor bu moııele için 
mi Vatikana gelmiştir? 

Bu, pek muhtemeldir. Çünkü B. Roosevelt, 
Birleşik Amerikada yaıayan yirmi milyon ka· 
toliğin müzaheretine büyük bir ehemmiyet ve· 
riyor. 

Her halda B. Taylorun Vatikanı ziyırotioln 
etrar! bir türlil aydınlatılamımııtır1 
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sahihi olmamızın usulü 
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Ankarada eote· 
azan rasan bir sergi 

VA - NO açıldıiını babe.r 

alıyoruz: Kooperatifçilik yoliyle 
yapılan o rüzel evlerin s~rglıi...
Banu görmeği çok iderdım ; fakat 
daha büyük bir emelim var: Yor· 
domuzun pek çok yerlerinin böyle 
kooperaff usuliyle imar edildiğini 
görmek ... - Bir de şahsi arzum: 
Aynı usulün sayesinde barklan· 
maki... 

*** 
An karanın bahçeli evler inden 

beheri, ortalama bir heHpla, bu
gün yirmi küsnr bin lira ediyor. 
muş. 

Halbuki ilk verilen para, tak· 
sitler ve mütebaki borç yekünu lin 
kOıur bin lirayı dolduruyor: Müte. 
şebblı azanın k iirı yirmi bin lira · 
dırl- Varın kıyas edin! ... 

«Aman, bu ne böyle!• deme 
meli.. Kooperatif Jışında da em· 
lik sahipleri o nispı tlerde karlı 
çıktılar .... Yüzlerce aile bir dağ 
başını yapılarla, bahçelerle, çarşı 
pazarla bezendirirse netice böyle 
olur elbette ... 

Ankarada kurulan sergiden 
ibrat almalı... Yalnız: «Maşallah! 
Ne iyi yapmı,lar ... -. aaretinde bir 
ibret deiil ... Olnarın faaliyetini im· 
tisal nümOneai tutmalı ... 

Şimdi, kışlada geçen askerlik 
günlerini hatırlıyor. Kışla, karak· 
terleri, inanışları apayrı bir sürü 
io1aoı harman edeo, tek adam Ör· 
neii çıkaran bir garip ocakta. in. 
sanlar orada - çok kııa zaman 
içinde - bilrl, düşüoiış, doyuı 
bakımından, bir tek fabrika malı 
ribi ayni kaliteyi iktisap ediyordu. 

Çok serbest bir hayata alışan 
onurlu Selimi için bu yeni ha
yatla kaynaıma pek güç t'ldu. 

ihtiyat zabit mektebinden ala· 
ya çık.ar çıkmaz, onu da, askere 
yeni alınan kur'a efradile birlikte 
karantinaya tabi tutmıışlardı. 

Şimdi, bu siper k.enaraoda, o· 
na askerllilo ne oldujuno öireten 
c k.uantina devresi » nin son 
rüolerlnl düşünüyor: 

Çok tyük.1ek, harap tavanın 
aralıklarından ıızan yaj'mor ıoları 
veleoselinin üz.rine damhyor. Da· 
ha sabah çok uzalr ... Yamalı, karık 
camlar kapkara ... 

Birdenbire, sert bir vuroıla, 
ayakları ıızlıyor. Korkuyla rözle
rioi açıyor. Tekmeliyen, onbaşıdır. 

- Galb bemşerüm - Diyor 
- zabah oldu; içtima varl 

Ot minderleri üzerinde, kısa 

ve dar velen1eleri allana büzülme• 
ie çıhıan hemıebriler lumaldanı· 
yor. Yün çc•raplar aceleyle bacak. 
lara çekiliyor, Nalçalı postallar a· 
yaklara reçiriliyor. Amelikanının 
markaları ıolmamış, pire tenleri· 
nio fiıtolar işledlii yakaları, lı.ol · 
ları bağcıkh römlek.ler ültüne ce• 
ketler talulayor. 

Yara uykuda, yırı uyanık ge. 
çen bir recedeo ıonra bile, birbi· 
rilo şak.alışmak iıteğioi duyan 
hemşehriler var. Belli ki, ömürle
rinde çah altında gecdemiş insan· 
lar deill... Seliminin yarı belinden 
aşai'llını köılı. ütü it yapan, başını 

aeraemleteo, kulaklarına u;uldatao 
ayaz, onlara vız geliyor. 

- içtima varl 
- İçtima varl 
Herkesin ağzanda bu cümle 

dolaşıyor. Taı yürekli onbaşı, iç· 
timaıo ıebebiol de bir hamlede 
ıöyleyiveriyor: 

- Borün ütü ve hamam gü· 
nüdür 1 • 

Sellmloln yatak komşusu mil-
ıik profeıörü - ki, onunla birlikte 
alaya çıkaralanlar araaıoda o dıt 
'latdı- korkudan tekerloıen r öz
lerlle onbaııya baluyor: 

- Etüv 1Dt1D mO? Hımani 

Şehirlerimizin yarısı meskene 
muhtaç orta 11nıf halkla doludur; 
ve şehirlerimizin bepıi şimdi ihtiva 
ettiği binaların yekilnu kadar yeni 
v~ güzel binaya muhtaç bolunu· 
yor ı 

lkametgib darlığı bunu ispat 
ediyor. Dünyanın her yerinde tec· 
rübe edilmiş öyle usuller vardır 

ki, bunlar sayesinde, aşağı yukarı 

kira için verdi(imiz paralarla mal 
sahibi olabiliriz. Elverir ki, kendi
miz müteşebbiı, teşkilatçı, idareci 
ve ciddi olalım. Kooperatifçilik 
bizlerden paradan ziyade bu seci· 
ye boıoıiyetlerini iıtiyor. Bunlar 
sayesinde İltınbolon burün bom
boş olan nice tirin tepelerini, kır· 
larını, sahiller ini meseli Mecidiye · 
köyünden pek dahaimrenecek ha· 
le ıokablliriz. Aynı üslOpta, Lhepıi 
bahçeli, hepsi 11hhi; yekdijerinin 
manzarasını sekaletiyle bozmıyan, 

bllikiı heyeti amumiyeyi üslOp ve 
ümran beraberliii ile rüzelleşti · 
ren binalar yığınıyle memleketimi· 
zin de reoel kıymetini arttır•· 
biliriz. 

Türkiyeoin e:: büyük noktala. 
rındaa biri, bina azlaiı, bina fena• 
lıiıdır; onotmıyalım. Ferdi teşeb
büılerle meydana getirilen yapılara 

günü mü? 
- Ne sandun ya 1.tanbullu? 

Elbiselerinizi, çamaşırlarınızı ütü· 
ye vereceksiniz... Hep birlikt~ ha
mama rireceluiaizl 

Profeaörün nzuo ıoratı balmum
laşıyor; inler gibi pofurduyor. 

( Aıker ocaiının Selimlye k.a 
zandırdıiı dostlar arasında bulu. 
nan kozmopolit müzik, profesörü, 
bir tipti. Zıvalh adam, koğuşlara 
çifter çifter giren, merdivenleri 
çifter çifter inip çık.an, kafalarının 
tıraşları bir Örnek insanlar arasan
da kendini mü~bbet hapis mablı.O· 
mu sanırdı. 

Profeıöre göre, memleketin 
bünyeıinde faal bir rolü olın «mÜ· 
nevver » i ukeri talim ve terbiye 
düşüoüıile kışlada hapsetmek ma
nasızdar. Münevver adamı askerlik 
bilriıin i verebilmek. için gece ders . 
lerinden İi tifade edilebilir. Eğer 
mutlak bir " ht.zari kuvvet " e 
ihtiyaç varsa, bu, memleketin ek.o· 
nomi~, kültürel bayabnda Gçüncü 
derecede faal k.imHler arasından 

temin olanabilir (1) Kanan, kendi· 
ılni kışlayı bailamakla, milleti bü. 
yük zararlara ıok.moşta. Hayır ce
miyetlerinin binlerce lira huılat 
retirebilecek. koo1erlerinde ork.est. 
ra şefliii yapamamıştı. Ona, bir 
ırtiıte yarışan uzan, dağınık saç 
larla rörmeğe ahşmıı rözler, il• 

fır numara taraşlı bqıo karşıaıoda 
yadırrayabilir, ciddi konser kahka· 
halarla karşılanabilirdi. Ah o 18Ç• 

larl Berber bile, riyotin kollanan 
celladmış gibi, makasını oynatmak. 
ta baylı tereddüde düşmüştü. 

Profesör, baıbaşa kıldılar mı, 
Selimiye derdini dök.erdi. Tüfek 
çıkarıp asmak.tan, ıüogü takmak· 
tan sıılayan parmaklarının ucuna 
acınarak bakır - Belliydi ki, kış· 
laya girerken manikürlü, cililı tar. 
oaklarını da makaaın amansız k.ıı· 

kacına tetket111lşti - ağlar rlbi 
konoşardo: 

- Ömrümde çakı taıımış a· 
dam dejlldim - derdi - ıillb· 
tan tiksinirim. Ava çıkanurdan 

nefret ederl111. Burada' hanri ko· 
iofa röz atsam bir aakeri vecize: 
« Ansmo saldıran kazanarl » Do· 
rop dararken . ne aaldırıyım a ca• 
oıml 

Koiaşta• ayak kokaaandı"ı 
Poıtal kokuaandın ( Profeıör, izin . 
il rünlerlode poıtallarıoı a parlaman 
pencereıinden naııl aarkıttıiına fil· 
lerek aalıtardı ) faaalye kokU1Ue 

BUGÜN s 

ıe n D" A o m a ifil 

seyyaı&iloll"\lon 

ma~celi"aDaıro 

YER YÜZÜ İNSANLAAININ 

Buna mukabil Fıçı adalarında 

da ayni olmakla beraber ba zım da 
doğuracak. kadına bizzat kocası 

tarafından yardım edilir. 
işin eo garip tarafı f'olinezya· 

dakl doğumlarda çocağun göbeği. 
nin ketilmesidir. Borada ÇQcoioo 
göbek bağı ek.eriya bizzat aıınesi 
tarafından ya bir bamba kamışileo, 
yahut sivri bir taş parçasile vaya 
da keak.ln bir istiridye kabuğunun 
ke1Jarlle kesilir. 

ESRARI 
-8 

Bazı yerlerde 
yardımcı kadınlar 
tarafından yapılır. 

ise bu ameliye 
veyahutta baba 

Maamafih şurasını da kaydet· 
mek lazımdır ki bıı göbek baiı 

kesimi çok defa dişle koparılar. 
Markiz adalarına 1relince kabi

le reislerinin çocuklara doğduğu 

zaman ayrı bir huıusiyet arzetmeıi 
için büyük annenin dlşlerlle çocu· 
ğun göbek bağını 111rarak kopar· 
ması adettir. 

Göbek baiı bu suretle keıi· 
lirken parlak meroim yapıhr. 

Samoa adalarında ise erkek 
çocuk doğduktan ıoora göbeği 
bir upan taşı ile keıilir. 

1 
l 

Zelindada garip bir idet daha 
vardır ki oda çocuiun göbeğini 
keıtikleri ioce istiridye kabuğunun 
içine çocuğun eşini koyarlar ve 
akan bir suyun üzerine bırakırlar. 
Şsyet bu kabuk batmadan soyun 
üıtGode yüzerse çocuk meaot ola
cak demek.tir. Aksi tak.tirde çocu· 
iun bedbaht olacağına itikat edi
lir. 

Ancak, Polinezya yerlilerinin 
en hazin ve en feci bir adetleri var· 
dır ki o da ikiz olarak dünyaya 
relen çocuklara karşı vahşiyane 
bir ıurette ölüm cezasıdır. Eıaaeo 
bu zav&lhlara Polinezyada ( ölüm 
çocukları ) denir. 

YAZAN 

ayrı ayrı cinsten 
diierl kız ise M 
liler bunlardan er: 
bal öldürürler! 

Zira dojen k 
leri ayrı oldoia l9U. 
analarının karomda 
günah işlemiş add 

Yap adaıı yerUl 
bunlarda idet daha 
(an ikizler erkek ço 
erkek kardeşine e;er 
kek kardeşi yokaa a 
herhanrl birine verirlw. 

- Sona 

kıyasla böyle el birliğlle yaratılan· 
ların kalitesi daha yükHk oluyor; 
onu da uootmıyalım. - Hulasa, 
kooperatifçilikle inşaat, yalnız mü
teşebbislerin kendilerine yaramakla 
kalmayıp bir de "memlekete hiz 
met» huıusiyetiol taşıyacaktır. 

Diğer taraftan: Kira evinde 

Bundan maksat ise çocaiao 
yiğit olacağı itikatıdır. Şayet do· 
;an çocuk erkek olmayıp ta kız 

çocuk ise o vakitte iyi bir ev ka
dını olıuo diye üzerine topa ko· 
maşı örtülmüş bir tahtanıo üzerinde 
göbek baiı kesilir. 

Askerlik bahisler 
oturmakla kendi evinde otormanan 
arasındaki müthiş farkı borada İS· 
pata kalkacak değilim. 10110, güzel 
t şya, aile hatırasına, iyi bir kilere, 
mükemmel bir kütüphaneye, ıahıi 
servete, çok miktarda ve ııbhatli 
evlatlara ve iltik.rar etmiş mine· 
vlyata öz malı olan evde daha ko 
layca sahip olu r. 

Kendi kendimizi «Göçebe ah· 
laklıyızl• diye teokidedip dururuz. 
Bu ahlakımızdan vaıgeçerek dur· 
muş, oturmuş olmamız için 1reniş 
tabakalarımızı «ev sahibi• etmeli .. 
Bu , hükumetin de bir siyaseti 
olmalı ... 

Ankarada açılan sereiyi, bo 
yüksek gayeye dojn hayırlı ve 
ciddi bir adım aaymaktan kendi. 
mizl alamıyoruz. 

(Akıam'dan] 

Ztra Saoma adalarında sapan 
taşı umumiyetle yiğit erk.eylerin, 
topa kumaşı ise kadınların esas 
meş1rullyetlerini teşkil eder. 

Fıçı adalaraoa gelince çocuk 
doimoş bir evden komşulara dört 
gün müddetle ateş almazlar , zira 
bu doğan çocuk için uğorauzdur. 

Biti Lnu adalarının ideti ise 
bambaşkadır. 

Borada çocoioo doiacağı gün 
beklenildiği anda bir rahip çainlır 
ve· çocuğun sıhhatli ve ozon ömür· 
lü olmaıu için mabudlara dualar 
okunur ve yiyeceği şeyler tahsiı 

edilir. 

Müzik Profesör 

karıoık b6ylik. ve kaput kok.0100° 
aan terek.küp eden bir garip koku 
vardı. Öyle bir koka « kokteyl» i 
ki, biç bir baron, hiç bir yerde 
eşine rastlamamıştır. 

Hele yazın pirelerden çektik· 
leril... Her asker, nizam kap111nda 
duran oöbetcilere aelim resmini 
ifaya mecburdu: Nöbetciler kapı· 
da bekledikleri içindir ki, onlar 
rahat uykulannı oyuyabiliyorlarmışl 

Rahat uyku; hayali... Nizam 
kapısının tabancala, tüfekli, bomba
lı nöbetcilerl belki kuş bile uçurt· 
mızlardı. Ama, pire alaylarının, 
pire ordularının zavalhlara göı 

yomdarmamaaına bıı bir engel de. 
tildi. Pireler, baicıklı donlarının 
aımsıkı pıçalarıodan sokulur, bal· 
darlarımn , oyluklarının arasında 

aaflı harp nizamı har4!kete geçer· 
di. Ve, camlarda rüo ağarıpta 

hamam boroıo çalana kadar ( Bu 
bir ana neydi. Y okaa, aryaaaoda 
EminHile oynaşabilaaek için hangi 
y•iitte derman kılıyordu! ) bütün 
bir koğuıu ot yatakları üzerinde 
aaia ıola döndürür, çırpıodırardı ... 

Geceleri koğoş nöbetcillii yap· 
mık, Seliminin en çok hoşuna 

riden vazifeydi. Koj'uş nöbetciıi... 
iki yüze yakın inıamo içinde tek 
uyanık odur. Elleri arkaaında, pos. 
tallarınıo oclarana basa basa dola· 
şır. Sayıklıyanları dürter. Üstleri 
açılanların velen1elerioi düzeltir. 

Her ioıanın, kendine mahsus, 
ayn tonda horlayı~ı vardır. Kimi· 
oln horultusu bas, kimininki tenor
dur. Bir koğuş, piıtonları hafif 
pofurdayışlarla gidip gelen bir re· 
minin makine dairesine pek ben· 
zer. Şu veleaHnio altmdaki yor• 
gon ciğer rürGltüyle soloianu sa• 
lıverirkeo, öte yandaki nefes ahr 
Ye arada, emniyet IDp!blDI rev• 
şek bulan bir göden, birikmiş fazı 
gürültüyle kaçırarak horultulara 
tempo tutar! 

Sahiplerinin yatakları dibinde 
birbirlerine Hrmaıarak. başbaıa 
Hren nalçalı postallard• bUe isti· 
rahate çekilmiş birer mini mini 
domaı. yavruıu tavrı vardır. Gök 
aiarmadan ötecu kalk borusu, 
onları da harekete retirecektir.) 

Evet, .• Etüvden reçmek, ha· 
aaama rirmek üıere, boı koridor· 

da çift ııra olduktan ve usta efra· 
dın lıayk.mşları, çıkııışları araaında 
hizayı reldik.ten ıonra, saia çark 
ediyorlar. Tahtaları kambarlaıan 
demirli merdivenleri, zifiri karan· 
lık içinde, birbirlerine totanarak 
iniyorlar. Bir başıbozuk. alayı ha
linde, tephirhane ve hamamın yo. 
lano tutuyorlar. 

Tepbirbantl Kaobur tavana bir 
karış mesafede açılan camsız pen· 
cerelerile , borası tephirhınoden 

çok, boş bir debboya benziyor. 
Köşeye beton bir ocak kurulmuş; 

üzerine, vidala bir kapakla örtülen 
koslı.ocı bir kazan oturtulmuş. 

Onbaşının dik 1eıl yeni bir 
kumanda veriyor: 

- Soyunun arkadaşlar ... Çıpçı
pıldak. olacak.ıınız... F.lblaelerlniz, 
k.apotlarıoız, velenaeleriniı, çama• 
ıırlaranız ütüye; ılz hamama tire· 
cekıioizl 

Seliminin baıı zonkluyor. Ace. 
mi efrat, çoktan ıoyoomaia baı· 
lamıştar. Onbaşının maştaıını ye· 
memek. için, durmağa relmez. Se
limi kapatana çık.arıyor. 

Tepblrbanede rüzgar ekı • 
prea hızile dönüyor • Onbaıı 

durmadan talimat veriyor: 
- Ceplerinizde bir ı•y bırak

mayın. Cüzdanlarınızı, paralarınızı 

yanınıza alan. 
Ayaklarından çıkardıklıra pos. 

tatları da tephir kazanına atmaia 
davrananlar oluyor. 

Tam manasile ıivil, poıtalla· 

rının nalçalaranı öttürerek, loş bir 
koridorla debboya bailaoan ha· 
mamao kapııına koşuyorlar. Aiır 

tokmaklı hamam kapısı aıçıbyor, 
kapanıyor. 

Kışlanın hamamı ilemdir. içi· 
çe rirmiş yarı k.araohk bölmeler
de çırçıplak fakat ayakları postal· 
h bir ıürü kalabalık .lyoaııyor. 

Para çıkınlarını avuçlarında ıımıı· 
kı tutanlar var ... 

Bir~z ıonra, elbi1eaile arala· 
randa dolaşan oobııınan emri Se· 
timinin dlzbatlarıoı çöz6yot. 

- Hemıerüler ... GıUı bir 1•· 
nunoz ralmaıın. Goltak altlarınızı 
falınıomda yolan! 

Bir çok ağız birden 
- Bıs•iımız yokl 

- Baştarafa ikincide -
dalmıı vaziyette bile keıfederek. 
bombaladıkları gibi, himaye remi· 
lerioden de daha çevik ve daha 
ıüratlidir. 

15 tonluk 4 motörlü Liberı· 
tor t!pindek.I tayyareler aaatte 320 
kilometre ıüratle fasılasız on beş 
ıutlik uçuşlar yaphkları için bu 
vazifenin bihakkın eblidirler. Libe 
rator t;pi uçaklar 20 milimetrelik. 
dörder topla ıilihh buluodofu için 
Almanların Heinkel ili ve Foeke 
- Valf tipi zırhla tayyarelerine 
karşı olduju kadar denizaltılara 
karşı da çok teairlidirler. 

Geçen umumi barbde 178 Al· 
man denizaltısı bahrılmıştı. İngiliz 
Bahriye nazırı lort Alekandt>.'e gö 
re bu harbin başından bu güne 
kadar JapJoların batırılan . de. 

Diye itiraz edince, onbaşı ce
binden bir kör uıtura çık.arıyor; 

kayışını belinden çözüyor; tOkü· 
rülı.lüyor, bileyor. 

Oobıışıoıo kör aıturaıile, can 
ları yana yana, gözleri yaşara ya 
ıara kazınıyorlar. 

Bir ıaat ıonra, koiaşta, onba. 
şıoın edenini» dinlemektedirler. 
Ba denin ehemmiyeti büyülttOrl 

Oabaıı, kara bir mık.nallı ribl 
ortada rldip geliyor. Ve, bir ıaraya 
dizili baılar, m:knatısa yakalanmış 
toplu iğneler ribi, hem saj'a, hem 
ıola dönüyor: 

« - İnsanın aklı, fikri gafa· 
ııoda soian sarıiı gadırdır anca ... 
Evi dert etmeyin ... Tasaya düşmere 
gelmez-. F.skerin diişüneceii şu 

olmalı: Tayınım buion tek mi, çift 
mi verilecek.tir? Garavanam raç 
övGn çıkacaklar?» Türk eakerinin 
farnı doydu ma, dÜD)A farşı dU• 
ramaz ona ... Golün, •ilenin bele .. 
Esker ocaiında ram, k.aaavet ol
maz rardaşlarım . .. Bize laf retir· 
meyin .. Dedük.lerlmizi yapın ... Yer• 
lere tükürmeyin ... Kofalcrı yık.ayın-. 
Faıulya yediğiniz zaman ilıtüne ao 
içmeyin; dokunur ... Amirlere itaat 
edin.• 

Selami, rene kıılada r•çen 
acı bir receyi hatırlıyor: 

«Karantina• dak.i acemi efı a
dın araıaoda bıt1ızlak. olmuştur. 

Orta Anadoladao relen yoıyovar· 
lacık. bir köylünün meşin bir kor
donla boynuna reçirerek donuna 
aark.ıttıiı para cüzdananı kesmişler, 
qırmıolardır. 

l 

Başefendi - burma bıyıklı 

kalın kaşlı, çam yarmuı bir baş• 
ıavaı - şüpbelendilderioi seçmiş 

tit: Tam on k.;ıi.ı. Boyaolarıoı ka · 
potlarının reoiş yakalarına göm· 
mllş, kafalarını röiüılerfoo düşür· 
müş, omuzları çarpık, çelimılz on 
iaaaa ... Burma bıyıklı, çam yarmaıı 
adam aıeydan dayaiaoa bızarlaoıyor. 

Kayışı bacaklara reçirilecek 
tllfek aeçilmiıtir. Kirli döıemede 
baidaıan yüıdoksan çift röz, bu 
on lounın üzerine dikilmiştir. Hır 
ıızın kendini ortaya varması if ln 
Hrilen milhlet bitince, baıefeodi· 
nln kırbacı ıakhyor. Zan altanda 
balananlanD ilki falakaya yıkılıyor. 

Sellmi kotaıun kara tanola· 
rında çınlamalar yapan iniltileri 
doymamak. için kılaldarıaı takıyör. 
Batma bıyıklı adamhl kırbacıaf 
f6naemek lçia pmda,. rkl•rl· 
ala &aOad• bayaUet kamddaaıyorı 

nizaltaları hariç olmak lla 
mihver deoizaltı11 batırılmf 

Bu rakam ıeo•de, v 
beaapla 176 deaiulb 
dan ve 1917 -
Almanların a~ 
altı zaylatınctur'"" 
rakam rö,f kı 

Bu z llJa 
ıilibı kork.an ""\a_.._,,._. 

Uzak, çok azak köylerin •JI 
ioi evlerinde, birer yai kaodiliaia 
ışığında , ojullarını dilıllnen, ~ 
lırıaıo rahata için namaz yayfl• 
aıoda Allabına yalvaran baıı , .... 
nlli, saçları kınala asker anaları. .. 

Falakada •ıralaraoı aavanlar, 
hemşehrilerinin teselliıl ara11nda, 
11zhyan tabanlarını ovuıtaruyorlar. 

- Dayak, eskerin rumandıri 
Ve, onlar, kendilerini ba ıö· 

ıı:iln doj'roloiona inandırarak acı• 
tarını uoutmağa uğraşıyorlar: 

- Dayak oık.orin gomar•dırl 
Hırıız, haf ta ıononda balana• 

yor. Bu, falakaya yakalan on kiti• 
nio araıında dejlldlr; eıki efrattu 
lstaobollu bir yaokuicidir. 

Selimi, yemek zamanları k ... 
lada çektiii acıyı borün bile d•• 
y11yor: Koiuşao ıılak döşemel .. 
rinde diı çök.erek. en az ondart 
kişi bir kar&Yanayı çevirirlerdi. 
Selimi, titiz yaradılışlı bir çocukı.ı 
Oadört iosanıo• etrafına yarım 
çark vaziyette kaşık aalhyama&cb. 

ilk zamanlar, rünlerce yan 
tok, yarı aç kaldı. Koiqao ea 
dip, en röze r öriinmez yerine ... 
k.iliyor, tayınların içini yiyor, kabaa 
iuno kabk yapıyordu. 

O.ılar, ııb döşemelerde faalll• 
yeye, pili va katık atarken, «bedel· 
li» ler, k.oiaşan on iyi yerind .. 
montu:am masalarda kok.ota ko. 
kuta yemeklerini yerdiler: Mil ribl 
tavukları ili ıöiüıler; dolmaları 
tereyailar; reçeller ... 

Sonra, karavanacılar, f11alye. 
nin, pilavın balaıığıaı temizhımell 
iıio çeşmenin yoluna diJşerlwdlı 
Bir kaç karnı mak.ablliode bala. 

şıklarını karavaoacıları yıkatmak lJG' 

lana tutan cbedelli• ler cıraralarmı 
tellendirir, kahvelerini böpürdetlr. 
terdi; eaolyerek, rerloerek, kaba 
döıeklerinde uykuya varırlardı 
Onlar, yepyeni elblselerJ, yenlerin. 
den aarkao ipek röaıleklerl, boyalı 
kandaralarile, ba kalabalıim ara. 
ıında o kadar ayrı d.ararlardı kif 

Hepılnin atzmda eo u bir 
ııra altan dit parıldardı. Ba, af• 
o;tu, eşraf otla oldaklarınıa it•· 
reti;di. 

Kapltallıt slbalyet. c;if ter ılft.; 
allnrlllil nabetcileria, belleri tabqı. 
cali, •ileri bombah kapi luimaa· 
daalarınaa araıfndab, kaı Uçmai 
demir kapıdan .... 1zc e rirmif a: 
bıfatz imtiyaımı kıılayı bile joİilJI 
aaıta. 

DiiD böyle7di. 
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müddetin hıtamından sonra muracaat edeceklere satış bedelı gelirken yanlışlıkla 23/11/942 

üzerinden çiğitlerini nakte tahvil edeceğimi ilan ederim.2887 çarşamba günüolarakçıkmış· HAYATIM SANA FEDA 
tır, T ashib ederiz. 

Hergün Ha1talarmı Hükılmet Civarı istikamet Eczanesi karş11ında 

çıkmaz sokak içinde uo 121 de kabul eder. 
Haftanın Salı ve Cuma günleride öğleden sonraları fa\tirlere mec· 

cani bakılır. 

2355 
........................................ 1 ...... --.1 ............. .. 

ZA Yl . ( ~IEIK ~ırRoir ) 
Tekirdağ Malkara kazası n°itfu s 
memurluğundan almış oldu
ğum nüfus tezkeremi zayi et
tim. Yenisini alacağımdan es· 
kisinin hükmü olmadığını ilin 
ederim. 

DC SEYTANLAR ıru:JJ~~<clE ~ 
• TANDA Bugün 2,30 da ~V 

~ KANLI KELEPÇE - 3 Şeytanlar 1 
~~i~~~l~~i~~~~ Tekirdağ vilayetinin Malka· 

ra kazasından Hacı Evhat 
Mahallesinde Osman oğlu 

-3•ı•4 •d•oğ.um•ı•u •Ş•ük.ru.· •A•kı•n-------·- KAPALI ZARF USULİLE EKSiL TME ilanı 
-- ASRI Sinemada Çam keres~esi alınacak 

Oro.loğ Operatör SUVARE BU AKŞAM suvARE Sümer Bank Ereğli (Konya) Bez Fabrikası 
DOKTOR Bu •::nenin Şaheserlor dizisinden 2 fevkalade film~~~.. Müdürlüğünden: 

Suphi Şenses AŞK Gu·· NEŞI 1- Fabrikamızın muhtelif işleri için ihtiyacı olın dört· 
lük ve beşlik 70 m3 Çam kerestesi kapalı zarf usulile eksilt· 

Böbrek - Mesane - Tenasül meye konulmuştur. 
Hastalıkları Mütehassısı Yeni Postahane k•rtısı Yaratıcıları SONYA HENIE - Ray milnd 2- Bu işin muhammen bedeli 7.700,. Liradır. 

Fakirler Parasız muayene edilir 2716 Ölmez bir aşkın • . . içti bir Serırinin Romanı 3- Muvakkat teminat 577.50 liradır. 

.................................... 
1 

TÜRKÇE SÖZLÜ 4- Eksiltme 1 O ikinci kin un 942 perşembe günü saat 

Ş RLOKOLM Es 16 da fabrikada toplanacak ihale komisyonunda yapllacaktır. A İsteklilerin mezkur tarihte münakasaya iştirak etmek üze· KADIN ONDOLACI ZeLIHA 
Yeni getirdiğim en son sistem Öndülasyon makinesile 

alta aylık öndüle yapmaktayım. Ayrıca gelin başlarıda 

süslemekteyim. 

-ADRES: Hasır pazar1 mahalresl No. 251 1 

••••( KRALIN HAZiNESi )•••• re Fabrikada bulunmaları lüzumu ilin olunur. 2804 5·8 
J\lda hayret verici maceralar .. Baştan nihayete kadar esrar ve _Tu··rk hava kurumu Ceyhan 

Heyecaola dolu büyük film. . 

1------------..... -~~~~~~-----, d PEK Yakında: HEDY LAMARR JEMS Stvart şubeSİil en: 
AŞK YILDIZI Şaheserinde Önümüzdeki kurban bayramında Ceyhan kasabasile köy· 

D. D. Y. Adana 6. ncı işletme A, 1 
E. Komisyon Reisliğinden : 

:=:=== lerden toplanacak kurban derileri on gün müddetle açık ar· 
-- tırmaya çıkarılmıştır. Muhammen bedeli 4000 liradlr % ye• 

1 S T R M 1 S 1 N I• z ? di buçuk teminat akçası verilmesi ve ihaleyi müteakip ----- E 1 = bu tcminatm % on beşe iblağı şarttır. Kat'i ihalesi bu ayın 
15 inci sah günü öğleden sonra saat 15 de yapılacağından 

Hacı kır 1 taş ocaklarından 2000 m3 taşın ihzarı kapalı 
zarfla 23ill /942 çarşamba günü saat 16 da ihale edilmek ü
zere eksiltmeye konulmuştur. 

Muhammen bedeli 6000, muvakkat teminata 450 liradır. 
Taliplerin muayyen saattan bir saat evveline kadar nüfus 

teskeresi ve bu gibi işleri yapılacağına dair alakadar makam 
larm birinden alınmış bir vesika. ile komisyon reisliğine mü· 
racaatları lüzumu ilin olunur. 2793 l-S.J0.15 

Belediye riyasetinden 
ı- Belediye Zabıta memurları için 32 çift F otin yaptıra· 

lacaktar. . M·· hh'd .. -2 Fotiolerin mulzemesı tenıamen utea ı e aıttır. 

-3 Yapılacak fotinlerin muhammen bedeli (896) lira olup 
muvahkat teminatı (67) lira (20) kuruştur. 

_ 4 İhalesi 10.12.942 cuma günü saat 15 de bf'lediye en· 

cümeninde yapılacaktır. • . 
-5 isteklilerin ihaleden önce F otin nümunesı ıle şartna· 

meyi görmek belediye zabıta müdürlüğüne muvakkat temi· 
natı yatırmak üzere muhasebe müdürlüğüne müracaatlan 
illn olunur. 25· 1.5.8 

lmtlyu Sahihi ı CA YJT ORAL 1 Rifat Y AVE~OÔLU 
Y N! tly•' M._ltlt Ankıt Baııtd•I• 1•t ı Bl,JGON Matbaua 

Eğer ZENGİN olmak arzusu aklıoıı:dan geçiyorsa 
ÇUKUR OVA GiŞESiNE koşunuz. Buradan alacağınız 

bir biletle mutlaka arzımuz yerine gelir· 
Dnıı<e<~ır Çukurova Gltesi Tallhleri 1 
7 Birinci kanunda Zengin olmak isterseniz vakit kay· 

betmeden dörtyol ağzındaki gişemize koşunuz. 
ADRES : Dörtyol Ağzı Çukrova Gişesi 

NECiP ÖZYAZGAN .......................................... 
Adana belediye riyasetinden: 

taliplerin muayyen vakıtta Ceyhan hava kurumu şubesinde 
teşekkül edecek heyete müracaatları. 2805 

Adana as. satınalma komsiyonundan~ 
1- Kapalı zarf usulile eksiltmeye konulan 500 ton odu· 

na talip çıkmadığından bir ay içinde pazarlıkla satın alına· 
caktır. 

2- Muhammen bedeli 20.000 lira ilk te'minatı (1500) li· 
radır. 

3- Evsaf ve şartnamesi her gün komsiyonda görülebilit• 
4- .steklilerin 5/12/942 tarihinden 5/1 /942 tarihine ka" 

dar te'minatlarile ·birlikte tatil günleri hariç her gün komıi· 
yona müracaatları ilan olunur. 2807 Adana küp (kesme) ve kristal (toz) şekerin toptan ve pa _ 

rakende azami satış fiatları tadilen aşağıda gösterildiğt şekil- ~--ı•-----~----------•-•'I 
de tesbit edilmiştir. ÜROLOG - OPERA TÖR 

1- Küp fekeri \Kesme) 
A) Toptancıların parakendecilere sandıkla satış fiyatı sa- DOKTOR 

fi beher kilosu beşyüz onbeş kuruştur. 
8) Perakende satış fiyatı kılosu beşyüz otuz beş kurnştur. A • M EL 1• K 
2- Kristal ~eker (toz) . 
A) Toptancıların parakend~cilere çuvaUa satıı fiatı safı 

kilosu dörtyüz doksanbeş kuruştur. 
B) Parakende ıatış fiyatı kilosu beşyüz onbeş kuruştur. 
Ş~kerin tirketce alınmakta olan ambalaj bedelleri amba. 

lajın satıcıda kalması itibarile satış fiatına dahil değildir. 
2806 

Böbrek Mesane, İdraryolu, tenasül ve Belaoğukluğu 
mütehassısı 

Abidin paıa caddesi Namık Kemal Okulu karşısındaki 
evinin alt katında Hastalarını kabul eder. 
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